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Nice przedstawia Sun
Shading Solutions nową
jednostkę organizacyjną
odpowiedzialną

Wspólna kampania
reklamowa NICE POLSKA i
FIBARO

Nice Polska organizuje
szkolenia online i webinaria dla
Instalatorów

#zostańwdomu i zaplanuj
zautomatyzowanie swoich
codziennych czynności

Nice z nowościami na targach
EXPO DOM w Rzeszowie

Spy i Spy Hi-Speed: Szybsze
i bezpieczniejsze dwukierunkowe
systemy automatyki do bram
garażowych

KRISPOL i NICE Polska: KS
Toruń może liczyć na nasze
wsparcie

Air i Agio od Nice – wygoda
przede wszystkim

Sukces Grupy NICE na
targach CES 2020 w Las Vegas

Firma Nice wybrała Microsoft
Dynamics do usprawnienia
obsługi i zarządzania komunikacją
z Partnerami Handlowymi

Wigilia podkarpacka z Nice i
elero

Grupa Nice na CES 2020 w
Las Vegas z szerokim
wachlarzem produktów i
rozwiązań inteligentnego i
bezpiecznego domu

Nice we współpracy z Mario
Cucinella Architects tworzy
innowacyjną siedzibę centrali
firmy w Brazylii

Sterowanie bramami z Nice
IT4WIFI

Nowe Centrum Szkoleniowe
Nice w Jaworznie

Hi-Speed – linia szybkich
siłowników od Nice

Jubileuszowa gala 15-lecia
firmy E-SYSTEM pełna wzruszeń
i emocji

Nice leci do Stambułu:
rozwiązania do automatyzacji
żaluzji wewnętrznych są
instalowane w jednym z
największych portów lotniczych na
świecie

Pergola: jak efektywnie
wykorzystać nasz taras?

Boll Warsaw FIM Speedway
Grand Prix of Poland: KRISPOL i
Nice ponownie łączą siły

Inteligentny dom i piękny
design mogą iść w parze

Mieszkanie sterowane
smartfonem

Nice przejmuje kanadyjską
firmę Micanan, oferującą
automatykę do bram garażowych
dla domu i przemysłu

Polskie wzornictwo
przemysłowe zdobywa coraz
większe uznanie. Dwa polskie
projekty w finale prestiżowego
konkursu

Polski inteligentny dom na
targach BUDMA 2018

FIBARO na targach BUDMA
2018

Nice Polska Sp. z o.o.
Głównym Sponsorem Sędziów
PZPN

Otwieraj bramę z uśmiechem
- droga radiowa Smilo firmy Nice

Siłowniki Hyke do bram
skrzydłowych firmy NICE
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YUBII HOME, DOŚWIADCZ KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z SERCA TWOJEGO
INTELIGENTNEGO DOMU

Data dodania: 03.05.21

 Premiera nowej centrali zapewniającej komfort i bezpieczeństwo dla całej rodziny.
Yubii Home to centrala zarządzająca inteligentnym domem FIBARO oraz produktami wchodzącymi
w skład ekosystemu Yubii, czyli urządzeniami marek Nice, FIBARO, marek trzecich, a także elero -
niemieckiej marki zrzeszonej w Nice.
 
Yubii Home to pierwsza centrala łącząca technologie Nice i FIBARO, ale to nie wszystko - dzięki
kompatybilności z protokołami Z-Wave i WiFi jest otwarta na integrację z 3000 urządzeniami innych
firm działających w standardzie Z-Wave. Centrala doskonale sprawdzi się w przypadku m.in.

mniejszych domów lub mieszkań (do 100 m2) i instalacji zawierających do 40 urządzeń i 20
scenariuszy.
 
Yubii Home pozwala użytkownikowi końcowemu zarządzać całym systemem smart home również
przy pomocy asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant.
 

 
Pozwól nam ułatwić Ci życie 

Yubii Home to centrala w pełni realizująca ideę inteligentnego domu. Zarządza wszystkimi
elementami automatyki domowej i komunikuje się z nimi - odbiera dane z czujników, przetwarza je i
nadaje komunikaty w celu wykonania odpowiednich działań.
 
Umożliwia zintegrowane zarządzanie oświetleniem, roletami, bramami, drzwiami i oknami,
urządzeniami elektrycznymi, multimediami, ogrzewaniem, temperaturą, systemami nawadniania,
monitoruje wycieki wody, ulatnianie się czadu i wykrywanie dymu.
 
Automatyczne scenariusze, zdalne sterowanie i kontrola głosowa nad wszystkimi inteligentnymi
urządzeniami sprawią, że codzienne czynności staną się jeszcze prostsze. Dzięki Yubii Home i
zaprogramowaniu odpowiednich scenariuszy świetlnych możesz zaplanować włączanie światła
rano, otworzyć drzwi garażu, aby wypuścić psa na podwórko, stworzyć idealną atmosferę do
przygotowania ulubionego dania, lub po prostu spędzić relaksujący wieczór z Netflixem.
 
Użytkowanie Yubii Home daje gwarancję przebywania w inteligentnym, wygodnym i przyjaznym
środowisku od świtu do nocy.
 

 
Inteligentny dom na lata, bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu 

Mocne strony Yubii Home to nie tylko design, wygoda i uproszczenie codziennych czynności, ale
przede wszystkim zrównoważony rozwój, oszczędności i Twoje dobre samopoczucie.
 
Zgodnie ze strategią firmy, jednym z celów Yubii Home jest zminimalizowanie negatywnego wpływu
naszych domów na środowisko poprzez inteligentne sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem, oraz
monitorowanie zużycia energii elektrycznej. To nasze małe codzienne gesty, mogą mieć wielki
wpływ na całą planetę.
 
Dobre samopoczucie jest równie ważne, dlatego dzięki możliwości dołączenia systemów kontroli
wilgotności, inteligentnego ogrzewania, pomiaru jakości powietrza, wykrywania tlenku węgla i
powiadamiania o niebezpiecznych sytuacjach, Yubii Home w każdej chwili zapewni odpowiednie
warunki i bezpieczeństwo dla całej Twojej rodziny.
 
Bezpieczeństwo i stabilność systemu inteligentnego domu stanowią dla Nice kluczową kwestię.
Ochroną przed hackerami jest szyfrowana transmisja danych (zarówno w połączeniach lokalnych,

Pożegnanie
Wojtka Kołodziejskiego
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jak i zewnętrznych). Jednoczesne wykorzystanie wysokojakościowych komponentów daje centrali
możliwość działania tylko lokalnie i w przypadku braku dostępu do chmury, zapewnienia kluczowe
funkcjonalności domu.
 
Nie ma więc ryzyka, że system przestanie działać, gdy operator sieci postanowi odłączyć Internet,
by np. przeprowadzić konserwację łącza. W inwestycjach deweloperskich, w których klient nie ma
jeszcze dostępu do sieci WiFi, będą działać zdefiniowane automatyzacje (np. wykrycie ruchu,
zalania, opuszczanie rolet, włączenie/wyłączenie świateł itp.). W momencie podłączenia internetu
systemem będzie można zarządzać także z każdego miejsca na ziemi.
 

Zobacz filmy i odkryj, ile możliwości oferuje Yubii Home:
 
Poranna rutyna

 
Dzisiaj gotuję ja!

 
Twój idealny wieczór

 
Sesja treningowa

 
Twoje nowe doświadczenie z inteligentnym domem

 
Zarządzaj ekosystemem Yubii z poziomu aplikacji
Zarządzanie inteligentnym domem może odbywać się dzięki popularnym asystentom głosowym,
pilotom, gestom oraz poprzez aplikację – Yubii App, która zastąpi aplikację FIBARO Home Center.
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FENSTERBAU
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FLIR
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GLASTON
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Ghelamco
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Guardian Glass
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Internorm
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Kongres Stolarki

Polskiej
Kärcher
LISEC
MEKANIKA
ML System
MONTERIADA
MS więcej niż OKNA
Marcin Kozłowski
NICE
NSG
NSG Group
Normstahl
Nowe
Nowoczesne

OKNOPLAST
OKPOL
OZE
Okna
Okno
OknoPlus
Oknoplast
PAIiIZ
PETECKI
PKB
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Pilkington
Polska
Przegrody przeszklone
R+T
REECO
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REYNAERS

ROTO
Reynaers
Roto
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SGG
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SWISSPACER
Saint-Gobain
Saint-Gobain Building Glass
Saint-Gobain Glass
Schuco
Schöck

Schüco
Skanska
Sokółka Okna i Drzwi
Somfy
Soudal

Aplikacja Yubii App dostępna jest w sklepie Google Play oraz App Store. Wystarczy wpisać frazy
„Yubii App”, „Yubii Home Center” lub „FIBARO”, a użytkownik zyska możliwość pobrania nowej
aplikacji.
 
Funkcjonalności nowej aplikacji pokrywają się z możliwościami wycofanej już FIBARO Home Center,
najnowsze z nich to:  

1. Nowe ulubione sekcje: 

a. Widoki stref alarmowych, kamer, świateł, rolet oraz dla ogrzewania (strefy i termostaty) 

b. Możliwość ustawienia liczby wierszy ulubionych sekcji 

c. Możliwość ukrycia ulubionych sekcji 

d. Zmiana sposobu wyświetlania podsumowania domu i nowe elementy 

2. Podsumowanie dla ulubionych pomieszczeń i domu 

3. Tryb naścienny 

4. Przyśpieszenie połączenia z centralą
 
Nowa aplikacja Yubii App wspiera centrale Yubii Home oraz inne centrale marki FIBARO.
Zachęcamy do ściągnięcia aplikacji FIBARO Home Center App z App Store oraz Google Play:
Poznaj wszystkie możliwości Yubii Home na stronie www.yubiihome.com/pl
 
 
O Nice Polska
Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej firmy Nice
Group - silnej międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 24 oddziały na całym świecie. Od 1996
roku, z dystrybutora podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, Nice Polska stał się
dostawcą kompleksowych systemów automatyki dla domu i przemysłu. Obecnie Nice Polska
oferuje: automatykę do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, przemysłowych oraz rolet,
segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli ruchu pieszych oraz
wideodomofony.
www.nice.pl
O FIBARO 

FIBARO to globalna marka działająca w branży Internetu Rzeczy (Internet of Things), dostarczająca
rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej. System FIBARO w przeciągu zaledwie kilku lat,
zadomowił się na sześciu kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych,
bezprzewodowych systemów inteligentnego domu na świecie. FIBARO jest systemem w całości
stworzonym, rozwijanym i produkowanym w Polsce – zarówno siedziba, jak i fabryka FIBARO
znajdują się pod Poznaniem. Firma zatrudnia niemal 250 pracowników. Od lipca 2018 r. marka jest
częścią grupy Nice. Dzięki otwartości i kreatywności pracowników FIBARO, tworzymy łatwe w
użyciu i niezawodne urządzenia, oprogramowanie oraz usługi, które ułatwiają życie ludzi, dbając o
ich codzienny spokój  

i wygodę.  

www.fibaro.com
Nice

Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest międzynarodowym liderem sektora Home Automation,
Home Security i Smart Home, oferując szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań do automatyzacji
bram wjazdowych, bram garażowych, osłon przeciwsłonecznych, systemów parkingowych,
bezprzewodowych systemów alarmowych i systemów bezpieczeństwa dla domu i przemysłu. Nice
sprzedaje swoje produkty do ponad 100 krajów i ma obecnie 24 oddziały na 5 kontynentach oraz 14
zakładów produkcyjnych i 13 ośrodków badawczo-rozwojowych. Z zatrudnionymi 2.300
pracownikami przyczynia się do rozpowszechnienia idei Made in Italy na całym świecie, dzięki
wysokiej jakości rozwiązaniom, które mądrze łączą technologię, wzornictwo, innowacje, łączność
cyfrową i łatwość użytkowania. Każdego dnia Nice w swoich laboratoriach wykonuje testy, aby
zapewnić najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Wizja Nice „świat bez barier” i misja
„ułatwiaj codzienne czynności” koncentruje się na ludziach, zaskakując ich zarządzaniem
automatyką z maksymalną kontrolą, bezpieczeństwem i dopasowaniem do indywidualnych potrzeb.
Nice docenia wartość zrównoważonego rozwoju, dostarczając rozwiązania optymalizujące
zarządzanie oświetleniem naturalnym i ciepłem, a także systemy fotowoltaiczne. 

www.niceforyou.com
Kontakt dla mediów: 

Nice Polska 

Anna Maciesowicz 

Tel. kom.: 539 955 204 

a.maciesowicz@niceforyou.com FIBARO 

Przemysław Kaczorowski 

Tel. kom.: 784 019 574 

p.kaczorowski@fibargroup.com Inkubatorium | Press Office  

Ryszard Wojciul 

Tel. kom.: 660 724 146 

ryszard.wojciul@inkubatorium.com

CZYTAJ TAKŻE --

Nice przedstawia Sun Shading Solutions nową jednostkę organizacyjną odpowiedzialną
Wspólna kampania reklamowa NICE POLSKA i FIBARO
Nice Polska organizuje szkolenia online i webinaria dla Instalatorów
#zostańwdomu i zaplanuj zautomatyzowanie swoich codziennych czynności
Nice z nowościami na targach EXPO DOM w Rzeszowie
Spy i Spy Hi-Speed: Szybsze i bezpieczniejsze dwukierunkowe systemy automatyki do bram

garażowych
KRISPOL i NICE Polska: KS Toruń może liczyć na nasze wsparcie
Air i Agio od Nice – wygoda przede wszystkim
Sukces Grupy NICE na targach CES 2020 w Las Vegas
Firma Nice wybrała Microsoft Dynamics do usprawnienia obsługi i zarządzania komunikacją z

Partnerami Handlowymi
Wigilia podkarpacka z Nice i elero
Grupa Nice na CES 2020 w Las Vegas z szerokim wachlarzem produktów i rozwiązań

inteligentnego i bezpiecznego domu
Nice we współpracy z Mario Cucinella Architects tworzy innowacyjną siedzibę centrali firmy w

Brazylii
Sterowanie bramami z Nice IT4WIFI
Nowe Centrum Szkoleniowe Nice w Jaworznie
Hi-Speed – linia szybkich siłowników od Nice
Jubileuszowa gala 15-lecia firmy E-SYSTEM pełna wzruszeń i emocji
Nice leci do Stambułu: rozwiązania do automatyzacji żaluzji wewnętrznych są instalowane w

jednym z największych portów lotniczych na świecie
Pergola: jak efektywnie wykorzystać nasz taras?

POPULARNE ARTYKUŁY

Wyjścia ewakuacyjne z budynku a
bezpieczeństwo osób i ochrona mienia

Konstrukcje szklane - Konstrukcje
wsporcze fasad szklanych

Technologiczne aspekty produkcji szkła
Zagospodarowanie odpadów szklanych
Szkła budowlane o podwyższonej

wytrzymałości
Szyby zespolone w zastosowaniach

specjalnych
Parametry techniczne nowoczesnych

przegród szklanych część 1
Łączniki do mechanicznego mocowania

szklanych elewacji Cz. 1
Parametry techniczne nowoczesnych

przegród szklanych Część 2
Ściana kurtynowa typu ''szklane żebro''
Lekkie ściany osłonowe z oszkleniem

strukturalnym - architektura, konstrukcja,
estetyka

Nowe łazienki - przeszklone wnętrza
Konstrukcje cięgnowe w budownictwie

wielkopowierzchniowym
Skrzydła, które jeżdżą na rolkach. Cz. 2
Charakterystyka szyb samochodowych
Dobór szkła na balustrady wg przepisów

polskich i niemieckich
Recykling odpadów szklanych
Drobne uszkodzenia szyb czołowych i

ich naprawa
Szkło o zmiennej przezierności
Dlaczego warto stosować

samozamykacze drzwiowe?
Drzwi automatyczne a wyjścia

ewakuacyjne - wymagania dla
bezpieczeństwa pożarowego

Właściwości termiczne szkła
Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena

zgodności. Część 1
Prawidłowe wietrzenie to zdrowsze

mieszkanie
Izolacyjność akustyczna drzwi
Fusing - inny wymiar szkła

dekoracyjnego
Technika klejenia szkła przy użyciu

klejów utwardzanych UV
Drzwi przeciwpożarowe - badania,

klasyfikacje, wymagania
Drzwi stosowane na drogach

ewakuacyjnych
Wady szkła na fasadach Część 1 Szkło

hartowane i warstwowe

 

 

GŁÓWNE BRANŻE KATALOGU

Optymalizuje wydajność produkcji i
dostępną przestrzeń

Kompleksowe rozwiązania aluminiowo-
szklane do ścian działowych

Ściany zewnętrzne przeszklone słupowo-
ryglowe a ochrona przeciwpożarowa.
Część 3-1

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
rośnie popyt na „europejskie okna”

Linie produkcyjne szyb zespolonych z
użyciem Super Spacer® są podstawą
działania w firmie Deschanet

Najnowsza japońska „architektura
materiałów”: szkło i stal. Część 1

Jak zamontować okna szczelnie i zgodnie
z wytycznymi?

Z pomocą rewolucyjnej technologii
hybrydowej w przyszłość uszczelnień
okiennych

Taśma wielofunkcyjna ISO-BLOCO
HYBRATEC MF1 – przebadana zgodnie z
nową normą DIN 18542:2020

Szklane remedium na hałas

Płaskie szkło budowlane
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